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ورود فاضالب مسکن مهر پردیس 
به آب شرب تهران

عزیــز میکائیلــی، 
رئیــس اداره حفاظت 
محیط زیست شهرستان 
پردیس گفت: بخشــی 
از فاضالب انســانی این 

شهرستان وارد رودخانه جاجرود و حوضه آبریز سد 
ماملو می شود که تامین کننده بخش عمده ای از آب 
شیرین کالنشهر تهران است. به گفته او ۳۰ تا ۴۰ 
درصد فاضالب شهرستان پردیس تصفیه و مابقی 
آن که عمدتا مربوط به مسکن های مهر است وارد 

رودخانه جاجرود و حوضه آبریز سد ماملو می شود.
    

با شعارهایی علیه شورای شهر و شهردار 
همراه بود؛

تجمع مردم سربندر خوزستان در 
اعتراض به تداوم آبگرفتگی در شهر 

شــامگاه پنج شنبه 
1۳آذرمــاه گروهی از 
مردم شهر ســربندر در 
جنوب خوزســتان در 
اعتراض به مشــکالت 

پیش آمده پس از بارندگی هــای اخیر در خیابان 
مرکزی این شــهر تجمع کردند و شعارهایی علیه 
شورای شهر و شهردار سر دادند. حبیب آغاجری، 
نماینده ماهشهر و بندر امام در مجلس دقایقی در 
بین مردم معترض حضور یافــت که با تنش هایی 
همراه بود. در ویدئویی که از این جمع اعتراضی در 
شبکه های مجازی انتشار یافته است، آغاجری در 
جواب یک زن معترض که می گفت: »خانه ام را آب 
گرفته« و از او خواست جوابگوی شرایط باشد: گفت: 
»من باید جوابگو باشم؟ شهردار را کسانی انتخاب 
کردند که خودت به آنهــا رای داده ای.« یکی دیگر 
از معترضان نیز در پاســخ به او گفت:  »اگر مسئول 

نیستی، شهردار بیاید.« 
    

اهدای هزار تبلت به دانش آموزان 
مناطق کم برخوردار خوزستان

آیین اهدای یک هزار 
تبلت بــه دانش آموزان 
مناطق کم برخوردار در 
اهواز برگزار شــد؛ قرار 
است ۲ هزار تبلت دیگر 

نیز به مدارس و دانش آموزان این استان اهدا شود. 
این در حالی است که 1۵۰ هزار نفر، یعنی حدود ۴۰ 
هزار خانوار در استان خوزستان دسترسی به فضای 

مجازی ندارند.
    

اطالعیه ناجا در پی انتشار فیلم 
اهانت به شهروندان افغانستانی 

در پی انتشار فیلمی در فضای مجازی که درآن 
تعدادی از شهروندان افغانستانی به دست چند نفر 
مورد ضرب و جرح قرار می گیرند، نیروی انتظامی 
اطالعیه ای صادر و اعالم کرد: بررســی های فنی 
حاکی از آن اســت که فیلم منتشر شده در فضای 

مجازی در کشور ایران اتفاق نیفتاده است.
    

شرکت سازنده و محقق اصلی 
واکسن ایرانی کرونا

کیانــوش جهانپور، 
ســخنگوی ســازمان 
غــذا و دارو در توییتی 
نوشته اســت:  واکسن 
Inactivated شرکت 

شفافارمد به عنوان اولین واکسن ایرانی کووید 19 با 
دریافت کد اخالق عمال وارد فاز مطالعه بالینی شد. 
در تصویری که جهانپور از این مجوز منتشر کرده، نام 
محقق اصلی، مینو محرز، متخصص بیماری های 
عفونی، عضو کمیته علمی ســتاد ملــی کرونا و 
البته یکی از پزشکان پرســابقه در تحقیقات برای 

بیماری های عفونی است.
    

بیمه اجباری ۳۰ میلیون خانه 
رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به قانون صندوق 
بیمه حوادث طبیعی گفت: براساس این قانون ۳۰ 
میلیون خانه تحت پوشــش بیمه اجباری حوادث 
طبیعی قرار می گیرند و مبلــغ آن روی قبض برق 
مصرفی هر خانه می آید.  غالمرضا سلیمانی گفت: 
الیحه صندوق بیمه حوادث طبیعی در مجلس شورای 
اسالمی تصویب و به دولت ابالغ شده است و در حال 
تدوین آیین نامه های اجرایی این صندوق هستیم. 
براساس این قانون کلیه امالکی که در کشور اشتراک 
برق دارند تحت پوشش صندوق بیمه حوادث طبیعی 
قرار می گیرند. سرمایه اولیه این صندوق ۵۰ میلیارد 
تومان است و بقیه منابع آن از حق بیمه ای که مردم 
باید بدهند و دولت نیز تامین می کند، به دست می آید.

از گوشه و کنار

سعیده علیپور

»چند ماه قبل، زن جوانی را در ماه آخر 
بارداری اش با تشخیص کرونا و درگیری 
شدید ریه و حال بد در بیمارستان بستری 
کردیــم. پایین بودن اکســیژن خون، 
اوضاع بیمار را آنقــدر بحرانی کرده بود 
که پزشــکان معالج امید زیادی به زنده 
ماندنش نداشتند و تالش یکی دو روزه 
آنها برای بهبود او بی فایده بود. قرار شد 
دوقلوهای زن جوان را با عمل ســزارین 
به دنیا بیاوریم، چون ممکن بود بچه ها 
به دلیل ابتالی مادر به کرونا و پایین بودن 
اکســیژن خون از بین بروند. در دقایق 
پراضطرابی که هر لحظه ممکن بود زن 
جوان از دنیا برود، قبل از عمل سزارین، 
تصمیم گرفتیــم به مــادر در دو نوبت 
پالسمای اهدایی یکی از بهبودیافتگان 
را تزریق کنیم. چند ساعت بعد از تزریق، 
حال زن جوان به طرز بــاور نکردنی رو 
به بهبود رفت. نوبــت دوم را یک روز بعد 
تزریق کردیم. همه چیز شبیه یک معجزه 
پزشکی بود. اکسیژن خون باال آمد، عمل 
زایمان انجام شد. حال مادر هر روز بهتر 
 شد و او و دوقلوهایش بعد از یک هفته با 
حال خوب از بیمارستان مرخص شدند. 
این معجزه را یک بهبود یافته از کرونا رقم 
زد که پالسمای خونش را اهدا کرده بود«. 
این روایت دکتر عباسعلی ایمانی فوالدی؛ 
متخصص میکروب شناسی و عضو هیأت 
علمی دانشــگاه علوم پزشکی بقیه اهلل 
)عج( اســت. روایتی که در این روزهای 
تلخ که براساس آمار رسمی میزان مرگ 

و میرهای ناشی از بیماری کووید 19 به 
مرز ۵۰ هزار نفر رسیده است؛ این سوال را 
در اذهان عمومی ایجاد می کند، با وجود 
این میزان تاثیربخشی، چرا شاهد مرگ 
و میرهای باالی ناشی از کرونا در کشور 
هستیم و بیشتر از این روش درمانی برای 

نجات بیماران استفاده نمی شود؟
ســوالی که پیمان عشــقی، رئیس 
ســازمان انتقال خون چندی پیش در 
پاســخ به آن، گفته بود: »انگار که یک 
خروار پالسما دم دست ماســت و ما از 
آن استفاده نمی کنیم! باید پرسید این 
پالســما را از چه افــرادی باید دریافت 
کنیم؟ از افرادی که به کرونا مبتال شده 
و بهبود یافته اند«.  دیــروز محمدرضا 
مهدی زاده، مدیرکل انتقال خون استان 
تهران اعالم کرد به طور متوسط روزانه در 
استان تهران 1۲ تا 1۵ بهبودیافته از کرونا 
پالسما اهدا می کنند. این در حالی است 
که در هفته های اخیر روزانه تست کرونا 
نزدیک به پنج هزار نفر در پایتخت مثبت 
اعالم می شود. در این میان آمار کشوری 
اهدای پالسما هم بهتر از تهران نیست. 
براساس اعالم ســازمان انتقال خون با 
وجود ابتالی روزانه بیش از 1۳ هزار نفر 
به کرونا، کمتر از ۲درصد اقدام به اهدای 
این ماده زرد رنگ خون خود می کنند. 
به گفته سیما سادات الری، سخنگوی 
وزارت بهداشــت میزان مراجعه برای 
اهدای پالسمای بهبودیافتگان، از ابتدای 
اردیبهشت  ماه تا پایان آبان در کل کشور، 
تنها 1۳ هزار و 7۰۰ نفر بوده است که از 
این تعداد مراجعه، تاکنون 11 هزار و ۲7۰ 
واحد پالسما جمع  آوری شده است. این 
در حالی است که تاکنون به طوررسمی 
و براساس معیارهای قطعی بیش از یک 

میلیون نفر به این بیماری در کشور مبتال 
شده اند.

پالسما درمانی چیست؟
پالسما یا خوناب، مایع زردرنگی است 
که پس از جداســازی گلبول های قرمز 
و سفید خون به دســت می آید و شامل 

پادتن یا آنتی بادی ضدویروس است.
پادتن ها پروتئین هایی به شکل حرف 
)Y( هستند که از ســلول های دفاعی 
بدن آزاد می شــوند. آنهــا می توانند به 
بخش هایی از سطح ویروس موسوم به 
آنتی ژن بچســبند و آن را خنثی کنند. 
پادتن هــا، در صورت مشــاهده دوباره 
ویروس، آن را شناسایی کرده و می توانند 
دوباره آن را هــدف قرار دهند. محققان 
معتقدند پالسمای خون افراد بهبود یافته 
از بیماری کرونا، در هفته سوم تا چهارم 
بعد از ابتال به بیمــاری، عاری از ویروس 
شده و سرشار از آنتی بادی خواهد بود. این 
آنتی بادی ها با دستگاهی به نام »پالسما 
فرزیس« از بدن آن ها خارج می شــود 
و جایگزین پالســمای افرادی بدحال 
مبتال به کرونا که در بخش آی ســی یو 
بستری هستند، می شود. انتظار می رود 
سیستم ایمنی بدن افراد مبتال با کمک 
این آنتی بادی، با ویــروس کووید-19 
مقابله کرده و وضعیــت ریوی این افراد 
نیز بهبود پیدا می کند. چین، نخستین 
کشوری بود که از پالسما درمانی برای 
درمان ویروس کرونا استفاده کرد و اکنون 
این روش درمانی در کشورهایی مانند 
آمریکا، روسیه، کره جنوبی، هند، آلمان 
و فرانسه نیز در حال اجراست. اما ایران 
جزو نخستین کشورهایی بود که از همان 
اسفند ماه سال گذشته شروع به مطالعه 
بر این روش درمانی کرد و سپس با مثبت 

نشان دادن نتایج، آن را در پروتکل های 
درمانی خود با این توضیــح قرار داد که 
این روش درمانی، یک روش قطعی برای 
درمان کرونا نیســت، اما می تواند مدت 
زمان بستری شدن بیمار را کاهش دهد و 

به سرعت بهبودی کمک کند.
چرا بهبودیافتگان کرونا پالسما 

اهدا نمی کنند؟
با این حال براساس گفته های رئیس 
سازمان انتقال خون کشــور این روش 
که متکی بر اهدای پالســما از ســوی 
بهبودیافتگان کرونا در کشــور است، 
چندان در ایران موفق نبــوده، چرا که 
اغلب بهبودیافتگان به دالیل مختلفی 
چون ترس، نا آگاهــی یا اطالعات غلط؛ 
پالسمای خود را اهدا نمی کنند. مریم 
که جزو معدود افرادی است که پالسما 
اهدا کرده می گوید: »روزی که فهمیدم 
پالسمای خونم به درد بیماران کرونایی 
می خورد، معطل نکردم و ســریع زنگ 
زدم ســازمان انتقال خون و شرایط آن 
را پرسیدم. وقتی دیدم می توانم کمک 
کنم، ســریع آمدم«. سهند، دانشجوی 
جامعه شناسی است که بعد از بهبودی 
از بیماری کرونا اقدام به اهدای پالسما 
کرده اســت. او می گوید: »ارزش مقدار 

کافی از پالســمای فــرد بهبودیافته ۵ 
میلیون تومان اســت اما در ایران به هر 
بهبودیافته کرونایی که پالســما اهدا 
می کند، 1۰۰ هــزار تومان می پردازند. 
در دنیا خیلی بیشتر از این اعداد و ارقام 
به اهداکنندگان می پردازند و نتیجه این 
می شود که در آمریکا 1۵ هزار اهداکننده 
پالسما مراجعه می کنند،  اما در کشور 
ما این میزان انگشت شمار است«. یکی 
دیگر از بهبودیافتگان می گوید می ترسم 
بدنم ضعیف شود. نظر یکی دیگر برای 
عدم اهدا این اســت که به گمانش این 
اهداء فایده ای برای مردم فقیر و نیازمند 
ندارد و پالســمای اهدایی او به کسانی 
می رسد که توان پرداخت صورت حساب 
هنگفت بیمارستان ها را دارند. حسین از 
بهبودیافتگان کرونا می گوید: »یک ماه 
مریض بودم و در خانه افتاده بودم. االن چه 
تضمینی وجود دارد که به خاطر اهدای 
پالســما، دوباره کرونا نگیرم!«.  ترس 
از اهدای پالســما و حتی اهدای خون 
درحالی اســت که بارها سازمان انتقال 
خون اعالم کرده اســت کرونا از طریق 
خون گیــری و اهدای پالســما منتقل 
نمی شود و این کار با رعایت پروتکل های 
بهداشــتی درحال انجام است. در میان 
اهدا کنندگان نیز تنها دو ماه بعد از بهبود 
بیماری امکان اهدای پالســمای موثر 

برای درمان کرونا خود را دارند.
 تقاضای زیاد برای پالسما 

در حالی کــه بهبودیافتگان از کرونا 
تمایــل چندانی به اهدای پالســمای 
خــود ندارند که گزارش هــا از تقاضای 
باالی بیمارســتان ها بــرای این مایع 
زرد رنگ خون حکایت دارد.  بر اســاس 
اعالم متخصصان ســه روز نخست ابتال 
به کرونــا طالیی تریــن و حیاتی ترین 
زمان برای تزریق و دریافت پالســمای 
اهدایی توسط بهبودیافتگان کروناست 
و خیلی اوقات عدم دسترســی به این 
ماده در این چنــد روز می تواند منجر به 
مرگ انسانی شود. بشیر حاجی بیگی، 
سخنگوی سازمان انتقال خون در این 
باره می گوید: »درخواســت پالسمای 
بهبودیافتگان کرونا برای بیماران مبتال 
به کرونای بستری شده در بیمارستان ها 
با درخواست پزشک معالج انجام می شود 
و دریافت پالسما در سه روزه نخست ابتال 
برای این بیماران حیاتی اســت. گاهی 
اوقات تقاضا و درخواست بیمارستان ها 
برای دریافت پالســمای بهبودیافته ها 
آنقــدر زیاد اســت که خیلی ســریع 
پالسمای گرفته شده در کمترین زمان 
ممکن برای آنها ارسال می شود«. به گفته 
او اکنون در ۲۵ اســتان کشور در مراکز 
انتقال خون پالســمای بهبودیافتگان 

کرونا دریافت می شود و هنوز در ۶ استان 
مرکز دریافت پالسمای بهبودیافتگان 
کرونا شــامل اســتان های لرســتان، 
ایالم، کردستان، بوشــهر، کهگیلویه و 
بویراحمدو چهارمحال بختیاری نداریم.
آیا پالسما درمانی واقعا موثر است؟

در حالی که حســن ابوالقاســمی، 
سرپرست پروژه پالســمادرمانی کرونا 
در ایــران چنــدی پیش اعــالم کرد: 
»پالســمادرمانی طول دوران بستری 
بیماران بدحال و شدید مبتال به ویروس 
کرونا را کاهش داده و میزان مرگ ومیر 
این بیماران را کمتر کرده است«، گروه 
دیگری چندان این درمان را قبول ندارند و 
آن را در درمان این بیماری موثر نمی دانند. 
مینو محرز، عضو ستاد ملی مبارزه با کرونا 
معتقد است: »تاکنون هیچ کشوری تاثیر 
پالســما درمانی بر درمان کرونا را ثابت 
نکرده اســت و این روش، درمان قطعی 
کرونا نیست حتی محققان در مطالعاتی 
که انجام دادند به این نتیجه رسیدند که 
پالسمادرمانی اثر آنچنانی هم بر بیماران 
بدحال کرونایــی ندارد«. او بــا انتقاد از 
برخی بیمارستان ها که برخالف لیست 
پروتکل های درمانــی عمل می کنند، 
ادامه داد: »متاسفانه بیمارستان های ما 
به خصوص بیمارستان های خصوصی 
هموپرفیوژن انجام می دهند که بسیار 
گران است و دستگاه گران قیمتی دارد و 
هیچ تاثیری هم ندارد، اما پزشکان برای 
اکثر بیماران بدحال که در آی ســی یو 
بستری هستند تجویز می کنند که این 
صحیح نیست و اگر به لیست پروتکل های 
درمانی هم نگاه کنید، آن را نمی بینید«. 
مسعود مردانی، عضو دیگر کمیته مبارزه 
با کرونا نیز درباره عوارض و مزایای پالسما 
درمانی معتقد اســت: »در بســیاری از 
مطالعات خارجی عــدم کارایی این نوع 
درمان ثابت شده است هرچند بر اساس 
مطالعات انجام شــده در ایران می توان 
از پالســما درمانی به عنوان یک درمان 
کمکی استفاده کرد«.  با این حال به گفته 
او بر اساس مطالعات انجام شده در ایران 
نیز پالســما درمانی فقط ۳۰ درصد در 

بهبود بیماران تاثیرگذار است.

کمتر از 2درصد بهبودیافتگان کرونا ماده زردرنگ خون را در اختیار بیماران قرار می دهند؛

بی عالقگی ایرانی ها به اهدای پالسما

خبر

دو هفته از اجرای طرح هوشــمند مدیریت 
کرونا ســپری شــده و در ارزیابی های جدید 
بسیاری از شهرهای قرمز به حالت نارنجی و زرد 
تغییر وضعیت دادند. با این حال از امروز برخی 
محدودیت ها متناسب با وضعیت جدید شهرها 

همچنان تمدید می شود.
براساس اعالم وزارت بهداشــت در دو هفته 
گذشته و با اجرای محدودیت ها، تعداد شهرهای با 
وضعیت قرمز از1۶۰ شهر به ۶۴ شهر کاهش یافته 
است و به همین دلیل محدودیت  وضعیت های 
نارنجی و زرد برای آنها اعمال خواهد شد. در این 
میان با تغییر وضعیت شیوع بیماری کرونا در تهران 
از قرمز به نارنجی، سطح محدودیت ها در این شهر 
نیز تغییر پیدا می کند، اما بخشی از محدودیت ها 

همچنان پابرجا خواهد ماند.
در همین بــاره کمیته امنیتــی، اجتماعی و 
انتظامی ســتاد ملی مدیریت بیماری کرونا در 
اطالعیه ای جزئیات محدودیت های کرونایی که از 

امروز در کشور اعمال می شود را اعالم کرد.
در طرح این کمیته با عنوان طرح جامع مدیریت 
هوشمند محدودیت ها، متناسب با سه وضعیت 
زرد، نارنجی و قرمز شهرها، محدودیت ها تدوین 

شده است. در حال حاضر عالوه بر ۶۴ شهرستان 
یادشده که در وضعیت قرمز قرار دارند، وضعیت 
در۲78 شهرستان نارنجی و 1۰۶ شهرستان زرد 

گزارش شده است. 
آخرین محدودیت های کرونا

بر اساس اطالعیه کمیته امنیتی، اجتماعی 
و انتظامی ســتاد ملی مدیریت بیمــاری کرونا، 
محدودیت های جدید کرونایی از جمله شــامل 
ممنوعیت ورود خودروهای شــخصی با پالک 
غیربومی به شهرهای نارنجی و قرمز، ممنوعیت 
ورود خودروهای شخصی پالک بومی شهرهای 
نارنجی و قرمز به سایر شهرها، منع تردد شبانه از 
ساعت ۲1 تا ۴ صبح در شهرهای نارنجی و قرمز با 

جمعیت باالی ۲۰۰ هزار نفر می شود.
همچنیــن گروه های شــغلی یــک و دو در 
شــهرهای نارنجی امکان فعالیت دارنــد، اما در 
شهرهای قرمز تنها گروه های شغلی یک مجاز به 

فعالیت هستند.
کارخانه هــای تولیــدی، مراکــز صنعتی و 
زیرساختی، حمل ونقل عمومی کاال و برون شهری، 
حمل ونقل عمومی درون شهری، فروشگاه های 
زنجیــره ای و میدان های میوه و تره بــار، اداره ها 

و مراکز نظامی، انتظامی و امنیتــی، نانوایی ها، 
مراکز بهداشتی و داروخانه ها، تعمیرگاه ها و مراکز 
نگهداری ســالمندان از جمله مشاغل گروه یک 

محسوب می شوند.
بوستان ها و مراکز تفریحی، پاساژهای سرباز 
و سربســته، بازارهای سرپوشیده، مراکز خرید و 
فروش بزرگ، باشگاه های ورزشی، آرایشگاه های 
مردانه، مراکز فروش پوشــاک، لــوازم خانگی، 
تزئینات، رستوران ها و شیرینی فروش ها از جمله 

مشاغل گروه دو به شمار می روند.
براســاس محدودیت های جدیــد اداره ها 
و دســتگاه های دولتی ضروری در شــهرهای 
نارنجی، با تشخیص مقام های مسئول نسبت 
به کاهش حضــور تا یــک ســوم کارکنان و 
دســتگاه های غیرضروری تا یک دوم کارکنان 

فعالیت خواهند کرد.
همچنین دستگاه های ارائه دهنده خدمات 
ضروری و مرتبط با مأموریت های اصلی و مدیریت 
شهری در شهرهای قرمز با تشخیص مقام های 
مسئول نسبت به کاهش حضور کارکنان خود تا 
۵۰ درصد و سایر اداره های غیرضروری تا یک سوم 

کاهش کارکنان فعالیت خواهند کرد.

تمامی مراکــز آموزشــی اعم از مــدارس، 
دانشــگاه ها، مؤسســات آمــوزش عالــی، 
آموزشــگاه های خصوصی در شــهرهای زرد، 
نارنجی و قرمز تعطیل بوده و به شکل غیرحضوری 

کالس های خود را برگزار می کنند.
همچنین برپایی نمازهای جمعه و مراســم 
مذهبی و آیینی در شهرهای زرد، نارنجی و قرمز 

همچنان ممنوع خواهد بود.
این در حالی است که بر اساس مصوبه سازمان 
مدیریت و پیشگیری شهر تهران مقرر شده است 
که به مدت یک هفته دیگر تمامی صنوف گروه های 
سه و چهار که شامل آرایشگاه های زنانه، سالن های 
زیبایی، تاالرهای پذیرایی و چایخانه ها، سینما ها، 
مراکز فرهنگی و هنری اعم از کتابخانه ها، مراکز 
تفریحی آبی، استخرهای سرپوشیده و باشگاه های 
بدن سازی و... است تا اطالع ثانوی همچنان تعطیل 

شــوند. در این میان محدودیت تردد شبانه ویژه 
شهرهای قرمز است و قرار شده در نشست امروز 
ستاد ملی مقابله با کرونا موضوع بررسی شود. با 
این حال گفته می شود تمدید این ممنوعیت در 

تهران محتمل است.
آخرین آمار شیوع کرونا در کشور

در همیــن حال دیــروز ســخنگوی وزارت 
بهداشت از فوت ۳۴7 بیمار کرونایی در شبانه روز 
منتهی به ظهر جمعه خبــر داد و گفت: مجموع 
جانباختگان کرونا در کشورمان به ۴9هزار و ۶9۵ 

نفر رسیده است.
 ســیما ســادات الری، گفت: از 1۳ تا 1۴ آذر 
1۳99، 1۳ هــزار و ۳۴1 بیمــار جدید مبتال به 
کووید19 در کشور شناسایی و یک هزار و 99۶ نفر 
از آنها بستری شدند و مجموع بیماران کووید19 
در کشور به یک میلیون و 1۶ هزار و 8۳۵ نفر رسید.

در پایان دو هفته و کاهش شمار شهرهای قرمز اعالم شد؛

تغییر سطح محدودیت ها و تمدید برخی از آنها

یک اهداکننده پالسما: 
»ارزش مقدار کافی از 

پالسمای فرد بهبودیافته 
۵ میلیون تومان است؛ اما 
در ایران به هر بهبودیافته 

کرونایی که پالسما اهدا 
می کند، ۱۰۰ هزار تومان 

می پردازند«

بر اساس اعالم وزارت 
بهداشت از حدود یک 

میلیون نفری که در کشور 
به کرونا مبتال شده اند، 

تاکنون ۱۱ هزار و 27۰ واحد 
پالسما جمع  آوری شده 

است
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